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Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2020 

THÔNG BÁO  

Về kế hoạch học tập, kiểm tra, thi, đánh giá kết quả từ ngày 20/04/2020 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo kế hoạch học tập từ ngày 

20/04/2020 cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch học tập đối với các lớp Đại học khóa 11, 12, 13 và các lớp Cao đẳng 

- Tiếp tục học tập trực tuyến trên LMS-Uneti và Zoom từ ngày 20/04/2020 - 10/05/2020.  

- Kế hoạch sau ngày 10/05/2020: Sẽ có thông báo trên website trường ngày 08/05/2020. 

- Nhà trường dự kiến, sau khi hoàn thành kế hoạch học tập theo tiến độ, Nhà trường sẽ tổ 

chức ôn tập, phụ đạo thêm từ 2-3 tuần. 

2. Kế hoạch học tập và kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập các lớp Đại học khóa 10 

2.1. Kế hoạch học tập 

- Các lớp học phần chính của HK.II năm học 2019-2020: Hoàn thành kế hoạch học tập ngày 

03/05/2020. Ngoài ra, Nhà trường tổ chức ôn tập, phụ đạo thêm từ ngày 04/05 - 17/05/2020: 

 Từ 04/05 - 10/05/2020: Tổ chức ôn tập, phụ đạo trực tuyến trên LMS-Uneti, Zoom; 

 Từ 11/05 - 17/05/2020: Trong trường hợp hết dịch Covid-19, sinh viên sẽ ôn tập, học 

phụ đạo trực tiếp tại trường; Nếu dịch chưa kết thúc, sinh viên sẽ tiếp tục ôn tập, học 

phụ đạo trực tuyến trên LMS-Uneti, Zoom. 

- Các lớp học phần học lại, học cải thiện tiếp tục học tập trực tuyến trên LMS-Uneti, 

Zoom và kết thúc ngày 17/05/2020. 

- Ghi chú:  

 Dự kiến kế hoạch tốt nghiệp chung của sinh viên ĐH-K.10 trong khoảng tháng 6/2020. 

 Tuy nhiên, theo nhu cầu của sinh viên, Nhà trường có thể sẽ tổ chức các lớp học lại 

trực tiếp tại trường sau khi hết dịch, cho những sinh viên không tham gia được quá 

trình học trực tuyến (Sinh viên không phải đóng học phí học lại). Kế hoạch tốt nghiệp 

của các sinh viên này sẽ muộn hơn (khoảng tháng 8/2020), cụ thể như sau: 

o Sinh viên nào có nhu cầu sẽ làm Đơn đăng ký học lại (theo mẫu trong Phụ lục 1 

kèm theo), chụp ảnh, gửi lại cho Giảng viên giảng dạy trước ngày 24/4/2020. 

Khoa chuyên môn tổng hợp gửi phòng Đào tạo trước ngày 5/5/2020.  

o Riêng các lớp thuộc khoa Dệt May và Thời trang: Đã tổ chức họp để lấy ý kiến 

sinh viên các lớp DHMA10A4HN, DHMA10A5HN, DHMA10A6HN, 

DHMA10A2ND. Toàn bộ sinh viên các lớp này có nguyện vọng được học tập 

trực tiếp tại trường và doanh nghiệp (sau khi hết dịch Covid-19). Nhà trường sẽ tổ 

chức các học phần này sau và lùi lại kế hoạch tốt nghiệp của các lớp này. 

2.2. Kế hoạch kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập 

a) Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 

 Sinh viên không đăng ký học lại tại trường sau khi hết dịch, sẽ thi từ 18/05-30/05/2020; 

 Sinh viên đăng ký học lại tại trường sau khi hết dịch, sẽ có thông báo lịch thi sau; 

 Thời gian chấm, báo cáo LVTN: Trước ngày 24/05/2020. 

- Địa điểm: Tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh, Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể sau. 



b) Hình thức kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập: 

- Đối với các học phần lý thuyết: 

 Tổ chức kiểm tra để đánh giá điểm quá trình (30%): Vấn đáp, Tự luận, Trắc 

nghiệm…, do Giảng viên quyết định và tổ chức; 

 Tổ chức Thi (70%): Vấn đáp; Đánh giá qua Bài tập lớn; Đánh giá qua sản phẩm thực 

hiện; Tự luận; Trắc nghiệm…, cụ thể như sau: 

o Học phần chính của HK.II: Theo Phụ lục 2 kèm theo; 

o Học phần học lại, cải thiện: Theo phương án cũ từ đầu học kỳ đã công bố; 

o Học phần thi lại của HK.I năm học 2019-2020: Theo phương án cũ đã tổ chức thi. 

- Đối với các học phần thực hành: Đánh giá qua báo cáo, sản phẩm thực hành, thực tập và 

được tính điểm theo quy chế chung. 

* Ghi chú:  

 Thi chuẩn đầu ra tiếng Anh sẽ có kế hoạch cụ thể trên website trường ngày 29/04/2020; 

 Kết quả thi học phần Anh văn nâng cao 4 sẽ lấy chung với kết quả thi CĐR tiếng 

Anh. 

2. Tổ chức thực hiện 

- Đối với giảng viên:  

 Thực hiện giảng dạy, ôn tập, phụ đạo trên hệ thống LMS-Uneti và phần mềm Zoom 

theo kế hoạch của Nhà trường; 

 Chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo 

phương án trực tuyến (trong trường hợp sinh viên không về thi trực tiếp tại trường). 

- Đối với sinh viên: 

 Tham gia học tập trên phần mềm LMS-Uneti và phần mềm Zoom; 

 Đảm bảo đầy đủ thời lượng học tập theo yêu cầu của giảng viên; 

 Sinh viên khóa 10 đăng ký học lại trực tiếp tại trường, sau khi hết dịch (nếu có). 

- Đối với các khoa:  

 Đôn đốc, kiểm tra quá trình giảng dạy của giảng viên; 

 Chỉ đạo công tác tổ chức kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo 

phương án trực tuyến. 

- Đối với các phòng chức năng: 

 Phòng Thanh tra - Pháp chế theo dõi tình hình giảng viên giảng dạy; 

 Phòng Công tác sinh viên theo dõi tình hình sinh viên tham gia học tập; 

 Phòng Đào tạo xây dựng và theo dõi tiến độ, kế hoạch các lớp học; 

 Phòng QLCL lên phương án, kế hoạch, hướng dẫn, tổng hợp công tác kiểm tra, thi, 

đánh giá kết thúc học phần. 

Căn cứ nội dung thông báo, yêu cầu các đơn vị trong toàn trường theo chức năng, nhiệm 

vụ của mình có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch. 

Nơi nhận: 

- Các đơn vị trong toàn trường;  

- Website trường;  

- Lưu VT-ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

TS. Trần Hoàng Long 



Phụ lục 1 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI SAU KHI HẾT DỊCH 

(Kèm theo Thông báo 189/TB-ĐHKTKTCN ngày 17/04/2020 của Hiệu trưởng  

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI SAU KHI HẾT DỊCH 

 

Kính gửi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

 

1. Thông tin sinh viên 

Họ và tên Mã sinh viên Ngành đào tạo Lớp Điện thoại 

     

2. Thông tin học phần đăng ký học lại tại trường sau khi hết dịch 

TT Tên học phần  Mã học phần Tên giảng viên Ghi chú 

1     

2     

3     

4     

5     

Em tự nguyện đăng ký học lại các học phần trên tại trường sau khi hết dịch Covid-19 và 

xin cam kết như sau: 

- Thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà trường; 

- Chấp nhận kế hoạch tốt nghiệp của em sẽ muộn hơn so với kế hoạch tốt nghiệp chung 

của Nhà trường. 

Em xin trân trọng cám ơn! 

………………, ngày ……  tháng …… năm 2020 

Sinh viên 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Ghi chú:  

- Sinh viên điền thông tin, chụp ảnh “Đơn đề nghị đăng ký học lại sau khi hết dịch” gửi 

đến Giảng viên giảng dạy trước ngày 24/04/2020; 

- Tên học phần và mã học phần lấy từ trang thông tin cá nhân của sinh viên. 



Phụ lục 2 

HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN CHÍNH 

TRONG HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019-2020 CỦA CÁC LỚP ĐẠI HỌC KHÓA 10 

(Kèm theo Thông báo 189/TB-ĐHKTKTCN ngày 17/04/2020 của Hiệu trưởng  

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp) 

 

TT Khoa Tên học phần Hình thức đánh giá Ghi chú 

1  DM&TT Đồ án : Thiết kế dây chuyền sợi, dệt, nhuộm Đánh giá qua bài tập lớn  

2  DM&TT Công nghệ kéo sợi xe, len, libe Tự luận  

3  DM&TT Công nghệ vải không dệt Tự luận  

4  DM&TT Lý thuyết nhuộm Tự luận  

5  DM&TT Đồ án Cơ sở Đánh giá qua bài tập lớn  

6  DM&TT Đồ án Công nghệ may SP Đánh giá qua bài tập lớn  

7  DM&TT Tin ứng dụng chuyên ngành công nghệ may Tự luận  

8  DM&TT Sáng tác mẫu trên phần mềm tin học Tự luận  

9  DM&TT Thiết kế sản phẩm nâng cao Tự luận  

10  CNTP CN bảo quản và chế biến lương thực Vấn đáp  

11  CNTP CN rượu và lên men axit hữu cơ Vấn đáp  

12  CNTP CNCB sữa và thực vật giàu Protein Vấn đáp  

13  QTKD Giao dịch và đàm phán kinh doanh Tự luận  

14  QTKD Thương mại điện tử Đánh giá qua bài tập lớn  

15  QTKD Marketing dịch vụ Đánh giá qua bài tập lớn  

16  CNTT Kỹ thuật mô phỏng Tự luận  

17  CNTT Khai phá dữ liệu Tự luận  

18  CNTT Trí tuệ nhân tạo Tự luận  

19  Điện 
Hệ thống SCADA, DCS và mạng truyền thông 

công nghiệp 
Tự luận 

 

20  Điện Hệ thống điều khiển số Tự luận  

21  Điện Điều khiển truyền động điện Tự luận  

22  Điện Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống điều khiển Tự luận  

23  Điện Điều khiển mờ-nơron Tự luận  

24  Cơ khí Tay máy công nghiệp Tự luận  

25  Cơ khí Thiết kế chế tạo khuôn ép nhựa Tự luận  

26  Cơ khí Tự động hóa quá trình hàn Tự luận  

27  Điện tử Công nghệ thiết kế và chế tạo vi mạch Đánh giá qua bài tập lớn  

28  Điện tử TT. Hệ thống nhúng Đánh giá qua sản phẩm TH  

29  Điện tử Kỹ thuật  PLD & ASIC Đánh giá qua bài tập lớn  

30  Kế toán Thực tập Lập, đọc và phân tích BCTC Đánh giá qua sản phẩm TH  

31  Kế toán Kế toán DN xây lắp và thương mại, dịch vụ Tự luận  

32  Kế toán Kế toán ngân hàng - kho bạc Tự luận  

33  TCNH Đầu tư tài chính Đánh giá qua bài tập lớn  

34  TCNH Thẩm định tín dụng Đánh giá qua bài tập lớn  

35  TCNH Thị trường công cụ phái sinh Đánh giá qua bài tập lớn  

36  Các khoa Thực tập cuối khóa Báo cáo thực tập cuối khóa  

37  Các khoa Luận văn/ Đồ án tốt nghiệp Báo cáo LV/ĐA tốt nghiệp  

 


